Benvolguts alumnes de quart i de segon de batxillerat,
Somiàvem amb un comiat alegre, distès, amb moltes abraçades i petons i amb les emocions a
flor de pell, com correspon a un acte d’aquests. En canvi ha estat un final de curs molt diferent
a tots els altres, estressant i mai desitjable per ningú. Però molt sovint a la vida les coses no
són com ens agradaria que fossin.
De sobte aquell 12 de març de manera precipitada es va declarar la pandèmia a nivell mundial
i ens va caldre una adaptació a tots els nivells de manera precipitada.
Passareu a la història com aquella promoció, la de la covid-19, que no van poder fer l’esperada
festa de graduació, però no patiu tindreu molts altres moments de joia i alegria i aquest fet es
convertirà en una petita anècdota a les vostres vides.
Per molts de vosaltres, el vostre pas per l’Infanta ja arriba a la fi i el curs vinent tots els que no
us quedeu entre nosaltres agafeu diferents dreceres: cicles formatius, el món laboral, graus
d’humanitats o de ciències ....
Els meus consells i per extensió els dels meus companys són:
 Sigueu sempre autocrítics.
 Recordeu que l’Aptitud o la Capacitat més l’Esforç, sempre necessari, són garantia
d’èxit.
 Una bona autoestima és de gran ajuda a la vida, però penseu que sempre hi ha coses
que es poden millorar.
 No caigueu en l’autocompassió, ja que sovint crea addicció. Per moltes persones
amargar-se i complicar-se la vida és un entreteniment que suposa poques despeses .
Busqueu de fer alguna cosa més constructiva.
 Feu el que estimeu i estimeu el que feu.
 Accepteu la vostra responsabilitat dels vostres triomfs però també de les vostres
errades.
 Qui hagi estat educat en la concepció errònia que la vida és fàcil, plaent i sense
compromís amb res i amb ningú, que s’ho tregui del cap.
 El treball omplirà una gran part de la vostra vida i l’única manera de veure’s satisfet és
fer la feina que considereu genial i engrescadora.
És el moment de recordar també les persones que us han acompanyat durant aquest procés i
sobretot en aquest últim trimestre d’aquest curs .
Veniu-nos a veure, sempre és agradable saber que tireu endavant i que nosaltres hem format
part d’aquesta formació per la vida. L’enhorabona a tots vosaltres pels vostres resultats.
L’Infanta sempre tindrà les portes obertes per a vosaltres i per rebre notícies vostres.
Voldria destacar els premis als millors expedients acadèmics :
A quart de l’ESO volem destacar l’expedient de l’alumna de 4B Yolanda Romero del Campo.
A segon de batxillerat volem destacar el premi “Jaume Farreras” al millor expedient acadèmic
de Batxillerat per a l’alumne del grup 2K Èrik Luszczak André.

No oblidem tampoc els millors TR que, després d’una ajustada competició, han recaigut en:
PER A LA MODALITAT SOCIAL/HUMANÍSTICA: El premi és per Maria Galán Blancas del grup
B2M amb el treball: Com aconseguim llegir i escriure? Les metodologies de l’aprenentatge de
la lectoescriptura
PER A LA MODALITAT CIENTÍFICO-TECNOLÒGICA: El premi es per Alba Gracia Pereñíguez del
grup B2K amb el treball: Estudi etològic del pingüí de Humboldt: relació de parella i estructura
social
PER A LA MODALITAT ARTÍSTICA: El premi és per Miquel Álvarez Jorrín del grup B2P amb el
treball: Creació i estudi d’un projecte d’animació

Moltes felicitats a tots i totes !!!!!!

Victòria Badia, directora

